
OFERTA OD 22.11.2021 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

kojące ciepło 
ogrzewające 

odcinek 
lędźwiowy

PO PROSTU
RELAKS

sterowanie 
pilotem

OFERTA OD 22.11.2021 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

2 ustawienia
grzewcze

3 ustawienia
temperatury

33

maks. 
temperatura

65oC

65°C

czas 
nagrzewania:

3-5 minut

3-5
min

Poduszka 
elektryczna 45 W
>  ochrona przed przegrzaniem
>  pokrowiec można prać 
   w temp. 30ºC
1 szt.

79.-Elektryczny ogrzewacz 
stóp 100 W
>  ochrona przed przegrzaniem
>  wewnętrzna wyściółka 

z możliwością demontażu 
   i prania
1 szt.

89.-

łatwość 
użytkowania

Mata do masażu 
Shiatsu
wym. 170 × 53 × 4 cm
>  4 strefy masażu
>  funkcja ogrzewania 

odcinka lędźwiowego
1 szt.

139.-
9 głowic

masujących

x9

Mata masująca 
To skuteczny sposób, aby odprężyć zmęczone ciało 

po ciężkim i stresującym dniu. Matę z łatwością 
możemy umieścić na fotelu, krześle czy kanapie.
Dzięki dziewięciu głowicom masującym jesteśmy 

w stanie nie tylko wymasować plecy, ale także 
rozluźnić napięte mięśnie szyi, ramion i nóg.

wibracje o jednakowej 
częśtotliwości 
pobudzające 

krążenie krwii



Poduszka masująca 
z pilotem 24 W
wym. 32 × 18 × 10 cm
> przeznaczona do stosowania  
   zarówno w samochodzie, 
   jak i w domu
> możliwość regulacji 
   ciepła, prędkości i drgań
>  zestaw zawiera: poduszkę do 

masażu, zasilacz sieciowy oraz 
samochodowy, pilot

1 kpl.

99.-

Pistoletowy 
masażer do ciała 
8-25 W
wym. 14 × 16 cm 
>  łagodzi sztywność 
   i ból mięśni
>  poprawia ogólne zdrowie 

tkanek miękkich ciała
>  pomaga zregenerować 

mięśnie po wysiłku 
sportowym i nie tylko

>  ilość uderzeń: 
   1700-2000/min.
1 szt.

99.-

obsługa za 
pomocą pilota

obleczona 
w miękką powłoczkę 

z oddychającej 
siateczki

4 poziomy 
prędkości

4
czas 

pracy: 2 h

22

czas
ładowania: 4 h

4h
dotykowy 
panel LCD

LCD

2 kierunki 
masażu

2
4 podgrzewane 

głowice

4x
prosta 

w użyciu
obsługa za 

pomocą pilota

obleczona 
w miękką powłoczkę 

z oddychającej 
siateczki

obsługa za 
pomocą pilota

obsługa za 
pomocą pilota

Masażer karku 
i ramion
wym. 16 × 14 × 5 cm
>  zasilanie: 

2 × bateria AAA
1 szt.

39.-
Masażer do szyi i pleców
wym. 46 × 53 cm
>  wywołuje uczucie odprężenia
>  uśmierza ból i  poprawia krążenie
>  zapobiega objawom zmęczenia 

fi zycznego
1 szt.

89.-
>  zapobiega objawom zmęczenia 

fi zycznego
1 szt.

żelowe
nakładki

masażer ze stali 
nierdzewnej

2 głowice
masujące

x2

1,4  m

długość 
przewodu: 

1,4 m

wym. 16 × 14 × 5 cm

2 × bateria AAA
1 szt.

żelowe
nakładki

masażer ze stali 
nierdzewnej

czas
ładowania: 4 h

4h

3 wymienne 
głowice 

do masażu
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Ciśnieniomierz 
nadgarstkowy
>  pomiar ciśnienia 

skurczowego, 
rozkurczowego i tętna

>  automatyczne 
napełnianie 
i wypuszczanie 
powietrza z mankietu

1 szt.

39.- Termometr 
wielofunkcyjny
>  2 tryby pomiaru: ciało 
   oraz powierzchnia 
   różnych elementów
1 szt.

59.-

Ciśnieniomierz 
naramienny
>  pomiar ciśnienia skurczowego, 

rozkurczowego i tętna
>  wykrywanie arytmii serca
>  automatyczne napełnianie 

i wypuszczanie powietrza 
z mankietu

1 szt.

59.-
Ciśnieniomierz 

59.-59.-59.

rozkurczowego i tętna

>  2 tryby pomiaru: ciało 

Nawilżacz 
powietrza 25 W
>  automatyczne 

wyłączanie 
   po opróżnieniu 
   pojemnika 
>  regulowane 
   poziomy 
   uwalniania 
   pary
1 szt.

79.-

zapisy 
danych

temperatury

2,6 l

odległość
pomiaru: 
5–15 cm

wynik 
widoczny 

po 1 sekundzie

zapis danych 
z datą i godziną

90

duży ekran 
LCD

regulowany 
mankiet 

o obwodzie 
22-32 cm

Lampa UV 
36 W
wym. 
ø 14 × 43,9 cm
> wbudowana 
   funkcja 
   ozonowania
> sterowana    
   pilotem
1 kpl.

99.-

skutecznie usuwa:
   bakterie, wirusy, 
   mikroorganizmy, 

   grzyby, pleśń,   
   formaldehyd, 

   roztocza, 
pasożyty 

   i nieprzyjemny 
zapach

duży 
dotykowy 
ekran LCD

zapis danych 
z datą i godziną

90 LCD

wydajność
300 ml/h

300
ml/h

cichy tryb 
pracy

bezpieczny
i łatwy

w użyciu

Inhalator/nebulizator
>  skuteczny w leczeniu alergii, 

astmy i innych chorób 
układu oddechowego

>  w zestawie: 2 maski 
   o różnej wielkości, 
   1 ustnik, 10 wymiennych    
   fi ltrów
1 kpl.

99.-
wysoka wydajność

 inhalacji: ≤ 0,4 ml/min

≤ 0,4
ml/min

uroczy kształt,
przyjazny dla dzieci

Inhalator/nebulizator
>  w zestawie: 
   2 maski o różnej wielkości, 
   1 ustnik, 10 wymiennych   
   fi ltrów
> pojemność zbiornika 
   na lek: 10 ml
1 kpl.

79.-
Inhalator/nebulizator

   2 maski o różnej wielkości, 
   1 ustnik, 10 wymiennych   

> pojemność zbiornika 

wysoka wydajność
 inhalacji: ≤ 0,4 ml/min

≤ 0,4
ml/min

skuteczny w leczeniu 
alergii, astmy i innych 

chorób układu 
oddechowego

7 kolorów 
podświetlenia
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Trymer do nosa 
i uszu
> do przycinania 
   włosów w nosie 
   i uszach
> sprawdzi się 
   podczas codziennej 
   pielęgnacji 
> szybko i efektywnie
   przycina niechciane 
   włoski
 1 szt.

12.-

Golarka 
męska
>  dokładność 

w goleniu
>  funkcja trymera 

do baków, brody 
i wąsów

>  ergonomiczny 
kształt

1 kpl.

59.-

Lokówko-
-suszarka 
400 W
>  doskonała 
   do stylizacji włosów
1 szt.

36.-

>  funkcja trymera 

>  ergonomiczny 

1 kpl.

3 osobne 
ruchome 
głowice

trymer do 
baków, brody 

i wąsów

bardzo 
bezpieczne 

użytkowanie

kompaktowy

3 poziomy 
nawiewu

do każdego 
rodzaju 
włosów

Maszynka do 
strzyżenia 10 W
>  w zestawie: 
   4 nasadki grzebieniowe, 
   olej do konserwacji
>  szybkie i łatwe 

obcinanie włosów 
w zaciszu domowym

>  możliwość strzyżenia
brody

1 kpl.

36.-

dodatkowe 
nasadki 

grzebieniowe

bardzo 
bezpieczne 

użytkowanie

Suszarka do włosów 
850 W
>  wąski koncentrator 

zapewniający intensywny 
podmuch powietrza

>  długość kabla: 160 cm
1 szt.

36.- 12.

3 poziomy 
nawiewu

do każdego 
rodzaju 
włosów

Suszarka do włosów 
850 W
>  wąski koncentrator 

zapewniający intensywny 
podmuch powietrza

>  długość kabla: 160 cm
1 szt.

36.-36.-36.

składany 
uchwyt

dwie 
prędkości 

Elektryczna 
maszynka 
do golenia pleców
1 szt.

59.-

2 wymienne 
głowice 

do golenia

prosta 
w użyciu

składany 
uchwyt

akumulator
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Wzmacniacz 
słuchu
> wzmacnia dźwięk 
   nawet o 130 dB
  1 szt.

39.-

Bańki chińskie
> zmniejszają ból mięśni i pleców
> poprawiają obieg krwi w organizmie
> leczą nadciśnienie
12 szt., 1 kpl.

26.-

Telefon Comfort 
MM426
> kolorowy 
   wyświetlacz 1,77” 
> przycisk SOS
> wejście na dwie 
   karty SIM
> funkcja głośnomówiąca
> zestaw zawiera:   
   ładowarkę, kabel USB 
   oraz podstawkę 
   ładującą 
  1 kpl.

79.-
> wzmacnia dźwięk 

5 poziomów 
głośności

Telefon Comfort 

   wyświetlacz 1,77” 

> funkcja głośnomówiąca

   ładowarkę, kabel USB 

duże, 
podświetlane 

klawisze

Poduszka 
między kolana
  wym. 25 × 20 × 14,5 cm
> zapewnia prawidłowy układ stawów 
biodrowych podczas odpoczynku 
1 szt.

29.-
między kolana
  wym. 25 × 20 × 14,5 cm  wym. 25 × 20 × 14,5 cm
> zapewnia prawidłowy układ stawów > zapewnia prawidłowy układ stawów 

Obuwie lecznicze 
do akupresury 
wym. 36-39
>  reguluje ciśnienie 

i poprawia krążenie
> polepsza sen
1 para

22.-
Obuwie lecznicze 
do akupresury 
wym. 36-39
>  reguluje ciśnienie 

i poprawia krążenie
> polepsza sen
1 para

> zapewnia prawidłowy układ stawów 
biodrowych podczas odpoczynku 

22. do akupresury 
wym. 36-39
>  reguluje ciśnienie 22.-22.-22.22.
Obuwie lecznicze 
do akupresury 22.
Obuwie lecznicze 
do akupresury 22. > zmniejszają ból mięśni i pleców

> poprawiają obieg krwi w organizmie

zawiera 
12 baniek 
i pompkę

Magnetyczny 
korektor 
postawy
rozm. S-L
  1 szt.

26.-

Opaska na staw
>  trwała konstrukcja
>  dopasowuje się do kolana 
>  na prawe lub lewe kolano
>  zapięcie na rzepy
1 szt.

39.- Pas brzuszny
rozm. L-XL
>  lekko uciska i utrzymuje 

napięcie mięśni brzusznych 
po urazach i operacjach

1 szt.

59.-

materiał 
zapewniający 

wentylację

>  zapięcie na rzepy
1 szt.

mocowany 
przy pomocy 

rzepów
przy pomocy 

rzepów

zakres 
regulacji:
25-50 cm

Stabilizator kostki
rozm. 37-42
  1 szt.29.-

koryguje nieprawidłową 
postawę ciała,

łagodzi ból kręgosłupa,
zmniejsza zmęczenie 

mięśni
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Piżama 
męska
(różne wzory)
rozm. M-XXL
  1 kpl.

59.-

Spodnie
dresowe damskie
(3 kolory)
rozm. S-XXL
1 para

36.-
1 para

Rękawiczki 
męskie
  (2 kolory)
1 para

26.-

> Skarpetki  
   wełniane
   (różne wzory)
   rozm. 38-45
   1 para

17.-

Rękawiczki 
męskie
Rękawiczki 
męskie
Rękawiczki 

  (2 kolory)

Spodnie 
dresowe męskie
(3 kolory)
rozm. S-XXL
1 para

39.-

36.

1 para

> Skarpetki 
   THERMO
   (różne kolory)
   rozm. 38-46
   1 para

> Kapcie  
   damskie
   rozm. 38-40
   1 para

> Kapcie    
   męskie
   rozm. 42-44 
   1 para

22.-

Zestaw 
5 par kapci 
z pokrowcem
3 × rozm. 38/39, 
 2 × rozm. 44/45
5 par, 1 kpl.

32.-
z pokrowcem
3 × rozm. 38/39, 
 2 × rozm. 44/45

5
par

> Kapcie  
   damskie
> Kapcie  
   damskie
> Kapcie  

   rozm. 38-40

rozm. 42-44 

> Kapcie    
   męskie
> Kapcie    
   męskie
> Kapcie    

rozm. 42-44 

22.-22.-22.
rozm. 42-44 

Koszula nocna 
ocieplana damska
(różne wzory)
rozm. M-XXL
  1 szt.

36.-
(różne wzory)
rozm. M-XXL
  1 szt.

Zestaw naprawczy 
do okularów z etui
      1 kpl.

10.-

Okulary korekcyjne 
z antyrefl eksem
(różne rodzaje)
1 para

12.-
1 para1 para

rozm. M-XXL
  1 kpl.

Spodnie
dresowe damskie
Spodnie
dresowe damskie
Spodnie

(3 kolory)
rozm. S-XXL
1 para

36.

Spodnie 
dresowe męskie
Spodnie 
dresowe męskie
Spodnie 

(3 kolory)
rozm. S-XXL
1 para

36.

1 para

6



Organizer 
na tabletki 
>  gilotyna do 

przecinania 
tabletek

1 kpl.

19.-
Organizer na tabletki
>  przegródki na każdy dzień 
   tygodnia (rano i wieczór)
1 szt.

10.-
Organizer 
na tabletki 
z butelką 
na wodę
wym. 
6,5 × 6,5 × 24 cm 
1 szt.

29.-

380
ml

   tygodnia (rano i wieczór)
1 szt.

Lampka 
kryształ solny
wym. ø 14 × 18 cm
1 szt.

50.-

Zestaw lampek 
z czujnikiem 
zmierzchu i ruchu
1 kpl.

39.-
brak

w zestawie

włączają się 
tylko w ciemności

3
szt.

Torba 
na zakupy
  1 szt.

55.-
wygodne kółka 

do wprowadzania
po schodach

Stolik 
regulowany
wym. 52 × 40 × 71 cm
> regulacja wys. 52-71 cm
>  oszczędność miejsca
>  prosty montaż 
1 szt.

39.-
wym. 52 × 40 × 71 cm
> regulacja wys. 52-71 cm
>  oszczędność miejsca
>  prosty montaż 

6 ustawień
wysokości

3 kąty 
nachylenia

duża 
pojemność

30 L

3030 l l

25

szt.

regulacja 
wysokości
96-114 cm

Termofor
(3 kolory)
> duża pojemność 2 l
  1 szt.

24.-

Kula
łokciowa 
składana
> nasadka 
   antypoślizgowa 
1 szt.

29.-

110000

E27

5,5 W

470 lm

GU10

5,5 W

3000 lm

E27

8,5 W

806 lm

Żarówka*
(różne rodzaje)
    1 szt.

5.-

pudełko na każdy dzień 
tygodnia z podziałką 

na 4 pory dnia

7 przegródek 
na każdy 

dzień 
tygodnia

> duża pojemność 2 l
  1 szt.

3×AAA

* więcej rodzajów żarówek dostępnych w sklepach
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Poduszka 
Antybakteryjna
  wym. 50 × 60 cm 
  wym. 70 × 80 cm 
1 szt.

od 25.-

Koc elektryczny 
60 W
wym. 150 × 80 cm 
1 kpl.

79.-

Ogrzewacz 
stóp
(2 kolory)
1 szt.

32.-

Koc
(2 kolory)
wym. 170 × 125 cm
1 szt.

39.-

Koc/poncho
(różne kolory)
wym. 70 × 145 cm 
1 szt.

36.-

Prześcieradło 
Frotte z gumką
(różne kolory)
wym. 140 × 200 cm
wym. 160 × 200 cm
wym. 220 × 200 cm
1 szt.

od 35.-
po odłączeniu 

wtyczki można 
go prać w pralce

3 poziomy 
regulacji 

temperatury

333

pomaga łagodzić 
bóle reumatyczne 

i korzonkowe

Poduszka 
dekoracyjna
wym. 40 × 40 cm
wym. 30 × 50 cm
1 szt.

29.-Komplet pościeli 
(2 wzory)
wym. 160 × 200 cm
+ 2 poduszki wym. 70 × 80 cm

wym. 220 × 200 cm 
+ 2 poduszki wym. 70 × 80 cm
1 kpl.

od 49.-
Stolik nocny
wym. 40 × 30 × 59 cm
1 szt.

79.-

od 35.

Kołdra 
Antybakteryjna
wym. 160 × 200 cm 
> całoroczna
1 szt.

65.-
wym. 70 × 145 cm 
1 szt.

36.

wyrób medyczny, 
pranie automatyczne 

60º, przyjazny dla 
alergików

8



OFERTA OD 25 LISTOPADA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

19  .-
Słuchawka 
prysznicowa
  1 szt.

16  .-
Wąż 
prysznicowy
wym. 150 cm
1 szt.

16  .-
Suszarka 
grzejnikowa
  wym. 50 × 34 × 15 cm
1 szt.

grzejnikowa
2 uchwyty 
na drobne 
elementy 
garderoby

grzejnikowa
  wym. 50 × 34 × 15 cm
1 szt.

grzejnikowa

Stołek 
łazienkowy 
składany
wym. 21,5 × 28,5 × 45 cm
>  antypoślizgowa powłoka
1 szt. 

34.-
maks. 

obciążenie

150 kg

Deska toaletowa 
wolnoopadająca
1 szt.

49.-

23 l

30,5 l

30,5 l

>  Wanna 
na pranie
        wym. 
57,5 × 38 × 26,5 cm
1 szt.

>  Kosz 
na pranie
    wym. 
57,5 × 38 × 26,5 cm
1 szt.

13  .-

SZUKAJ W NASZYCH 
SKLEPACH*
SZUKAJ W NASZYCH 
SKLEPACH*SKLEPACH*

5 rodzajów
strumienia wody

42.-
Suszarka na 
pranie
wym. 180 × 50 × 105 cm
1 szt.

z funkcją cichego, 
automatycznego 

opadania

10 l
6 l

Pojemnik 
na proszek
1 szt.

od 12  .-

Suszarka Leifheit Pegasus
  wym. 105 × 55 × 157 cm
1 szt.

99.-

*  Ilość artykułów ograniczona. O dostępność 
produktów prosimy pytać sprzedawców.

>  Wiadro 
z wylewką
        wym. 
ø 30 × 28 cm
1 szt.

>  Pojemnik 
na śmieci
    wym. 
ø 36 × 42 cm
1 szt.

10 l
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KAŻDY 
PRODUKT 

10.-

OFERTA OD 25 LISTOPADA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

Dozownik 
do mydła
wym. 6,3 × 6,3 × 16,2 cm
1 szt.

19  .-
Mydelniczka
wym. 13 × 10,5 × 3 cm 
1 szt.

14  .-
Kubek na 
szczoteczki
wym. 6,3 × 6,3 × 11,4 cm
1 szt.

16.-

32.-
Półka narożna 
na przyssawki
wym. 20 × 20 × 45 cm
1 szt.

22.-
Półka 
2-poziomowa 
na przyssawki
wym. 26 × 10,5 × 30 cm
1 szt.

14.-
Półka 
narożna 
na przyssawki
wym. 
26,5 × 20 × 9 cm
1 szt.

Mydelniczka

14  .-14  .-14  .
szczoteczki
wym. 6,3 × 6,3 × 11,4 cm

>  Zestaw gąbek 
do demakijażu
wieloktrotnego 
użytku
4 szt., 1 kpl.

>  Zestaw do 
obcinania włosów
3 szt., 1 kpl.

>  Zestaw do 
farbowania 
włosów
>  w zestawie: 

miseczka, 
2 pędzle, 
1 pędzel 
z grzebieniem
4 szt., 1 kpl.

Komplet 
kosmetyczek
wym. 22 × 13 × 15 cm,
20 × 16 cm, 12,5 × 15,5 cm, 
10,5 × 12,5 cm
4 szt., 1 kpl.

25.-

farbowania 

Jadeitowy 
roller do twarzy
>  zapobiega starzeniu 

i powstawaniu 
zmarszczek

1 szt.

16.-
roller do twarzy
>  zapobiega starzeniu 

4
szt.

3
elem.

4
elem.

>  Opaska 
kosmetyczna
wym. 9,5 × 58 cm
>  regulowane 

zapięcie na rzep
1 szt.

Zestaw do 
pielęgnacji 
paznokci
  1 szt.

19.-

Lusterko 
z przyssawką 
i oświetleniem 
LED
  1 szt.

29.-

na 5 rolek

Szczotka 
toaletowa
wym. 
10,2 × 10,2 × 33,5 cm
1 szt.

32.-
Półka 
na wannę
wym. 68 × 15 × 4 cm
1 szt.

39.-

4
szt.

Szczotka do 
masażu na sucho 
i mokro
wym. 10,5 × 3,5 cm 
1 szt.

19.-

26  .-
Chromowany 
stojak na papier 
toletowy
(różne rodzaje)
wym. 
18 × 18 × 48,3 cm 
1 szt.

wym. 20 × 20 × 45 cm
1 szt.

wym. 6,3 × 6,3 × 16,2 cm

-
Kubek na 
szczoteczki
wym. 6,3 × 6,3 × 11,4 cm

16.

22.
Półka 
2-poziomowa 
na przyssawki
2-poziomowa 
na przyssawki
2-poziomowa 

wym. 26 × 10,5 × 30 cm
1 szt.

na 5 rolek

-
Chromowany 
stojak na papier 
Chromowany 
stojak na papier 
Chromowany 

(różne rodzaje)

18 × 18 × 48,3 cm 

4
szt.

masażu na sucho 
i mokro
wym. 10,5 × 3,5 cm wym. 10,5 × 3,5 cm 
1 szt.

16.

z przyssawką 
i oświetleniem 
z przyssawką 
i oświetleniem 
z przyssawką 

wym. 68 × 15 × 4 cm

1 szt.

pielęgnacji 

-

Kamień do 
masażu z jadeitu
wym. 5,5 × 8 cm
>  poprawia elastyczność 

skóry i krążenie krwi
1 szt. 

16.-
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Chodzący 
robot
1 szt.

49.-

Gitara 
akustyczna
 1 szt.

35.-

Ciężarówka 
z zestawem 
aut 
(różne rodzaje)
1 kpl.

39.-

Półka narożna 
na przyssawki
wym. 20 × 20 × 45 cm
1 szt.

Auto wyścigowe 
zdalnie sterowane
skala: 1:18
>  sterowanie za 

pomocą pilota 
i pedałów 
samochodowych

1 kpl.

69.-
zdalnie sterowane

Gitara 
akustyczna
 1 szt.

35.

39.
Chodzący 

49.-49.-49.
39.

Auto wyścigowe 
zdalnie sterowane
Auto wyścigowe 
zdalnie sterowane
Auto wyścigowe 

skala: 1:18
>  sterowanie za 

1 kpl.

69.

39.

Lalka bobas 
wys. 30 cm
1 szt.

39.-

możliwość 
regulacji 

strunposiada 
różne 

akcesoria

efekty 
świetlne

OFERTA OD 25 LISTOPADA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

Lalka 
szmaciana
(różne rodzaje)
wym. 25 cm
1 szt.

22.-

akustyczna

35.-35.-35.

39.-39.-39.
Ciężarówka 
z zestawem 

-
efekty efekty 

-

Papier ozdobny
  (różne rodzaje)
1 szt.od 399

MAGICZNY ŚWIAT PREZENTÓW

Torebka prezentowa
  (różne rodzaje)
1 szt.od 299

elementy 
świetlne

wydaje 
dźwięki

Flaming 
powtarzający 
dźwięki
>  powtarza usłyszane 

słowa, nie dłużej 
niż 10 sekund

1 szt.

49  .-
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Oferta handlowa na tydzień 47/21. Ważna od 22.11 do 27.11.2021 r. i od 25.11 do 27.11.2021 r. włącznie lub do wyczerpania zapasów. Znaki 
fi rmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. Wszystkie ceny w PLN zawierają 
podatek VAT. Następnej ulotki szukaj w swojej skrzynce od 25.11.2021 r. Zapraszamy do Netto!
*Uprzejmie informujemy, że oferta w sklepie przy ul. Śląskiej 26/u1 w Szczecinie, ul. 14 lutego 24 b w Chojnicach, ul. Dobrego 
Pasterza 67 w Krakowie, ul. Partyzantów 22 w Jędrzejowie, ul. Królewieckiej 41/43 we Włocławku, ul. Wspólnej 6 w Łabiszynie, 
ul. Opolskiej 3 w Gdańsku i ul. Zbąszyńskiej 18c w Nowym Tomyślu, ul. Chramcówki 30 w Zakopanem, różni się od oferty 
prezentowanej w gazetce reklamowej. O dostępność produktów prosimy pytać sprzedawców.

OFERTA OD 25 LISTOPADA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

OFERTA OD CZWARTKU

Lalka 
z jednorożcem
>  w zestawie: lalka 

księżniczka, 
jednorożec, 
akcesoria

1 kpl.

59.-

Zestaw 
do karaoke
1 kpl.

89.-

pomaga wzbudzić 
w dziecku 

zainteresowanie 
muzyką

regulowany 
stojak

funkcja 
nagrywania

xx1616

16 rytmów 
muzycznych

różne efekty 
dźwiękowe

migające 
światełka

możliwość 
podłączenia 

odtwarzacza 
MP3

rozwija 
wyobraźnię

funkcja 
obracania 

o 230º i 360º
Parking policyjny 
z lądowiskiem
>  w zestawie: 3 pojazdy, 

1 helikopter, lądowisko 
dla helikopterów,  baza 

1 kpl.

59.-

MAGICZNY ŚWIAT PREZENTÓW

z jednorożcem
>  w zestawie: lalka 

Perkusja
1 kpl.

59.-

ruchome 
skrzydła

kształtuje 
koordynację 

rąk i stóp


